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Районним в місті Києві державним
адміністраціям

Про розгляд антикорупційної програми

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі - НАЗК)
листом від 24.01.2022 №22-04/3763-22 поінформувало про відмову у погодженні
Антикорупційної програми виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) на 2021‒2023 роки
(далі – Антикорупційна програма) відповідно до наказу НАЗК від 20.01.2022
№ 35/22.

За результатами аналізу, НАЗК встановила, що Антикорупційна програма
розроблена з порушенням принципів підготовки антикорупційних програм
органу влади (об’єктивності та неупередженості), що вимагає спрямування дій
виключно на досягнення мети щодо налагодження ефективної системи
запобігання та виявлення корупції.

НАЗК вважає, що Антикорупційна програма не спрямована на ефективне
управління корупційними ризиками та не сприятиме досягненню мети її
прийняття, оскільки результати оцінки корупційних ризиків характеризуються
наступними недоліками:

чинники корупційних ризиків №№ 1, 3, 4, 6, 14, 17, 20, 24, 28, 34, 39, 59
(додаток № 3) визначені формально та зведені лише до констатації суб'єктивних
причин, які не є безпосередніми об'єктивними причинами й умовами виникнення
ідентифікованих корупційних ризиків;

як чинники корупційних ризиків №№ 3, 4, 59 ідентифіковано подію
корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення: «зловживання
своїми посадовими обов'язками», «прийняття рішення про приховування
інформації» тощо;

чинник корупційного ризику № 61 не є безпосередньою причиною та
умовою виникнення цього корупційного ризику.
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Крім того, під час ідентифікації корупційних ризиків №№ 7, 8, 10, 12, 13,
16, 18, 21, 23, 25, 26, 31, 32, 36 - 38, 40, 41, 46 - 48, 50 - 54, 56, 58, 60, 62 - 64,
66 - 74, 80 - 83 виявлено не всі чинники цих корупційних ризиків, наприклад:
не встановлено чинників, які пов'язані: з відсутністю або неефективністю
операційного контролю; відсутністю чи недосконалістю розпорядчих
документів; недостатністю інформації про діяльність органу та результатів його
діяльності в публічному доступі; неефективністю; надмірною складністю або
фактичним невиконанням робочих процесів у діяльності органу; особистими
контактами працівників органу з фізичними та юридичними особами під час
реалізації функцій з надання адміністративних послуг, інших функцій, пов'язаних
із прийняттям рішень на користь фізичних та юридичних осіб.

Зазначене унеможливлює перевірку заходів, визначених задля усунення
(мінімізації) цих ризиків, на предмет їх достатності для досягнення поставленої
мети.

З огляду на викладене під час встановлення дійсних причин та умов, що
призводять до виникнення корупційних ризиків №№ 1, 3, 4, 6 - 8, 10, 12 - 14,
16 - 18, 20, 21, 23 -25 26, 28, 31, 32, 34, 36 - 41, 46 - 48, 50 - 54, 56, 58 - 64, 66 - 74,
80-83, необхідно обов'язково переглянути кожен із запропонованих заходів щодо
їх усунення.

Таким чином, Антикорупційна програма не спрямована на налагодження
ефективної системи запобігання та виявлення корупції у діяльності органу влади.

Зазначене вище нівелює функції антикорупційної програми та
унеможливлює досягнення її мети, визначеної з урахуванням принципу
об'єктивності й неупередженості.

Антикорупційна програма не включає одну або кілька обов'язкових
складових антикорупційних програм органів влади.

У розділі V «Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та
періодичності перегляду Антикорупційної програми» Антикорупційної програми
відсутня інформація стосовно критеріїв здійснення процедури оцінки виконання
антикорупційної програми, якими є: своєчасність, повнота реалізації закріплених
заходів та результати їх здійснення.

Попередню оцінку проведено неправильно.
Запропоновані заходи з усунення (мінімізації) корупційних ризиків не

спрямовані на ліквідацію або мінімізацію умов (причин) виникнення
корупційних ризиків.

Для усунення корупційного ризику № 8 передбачено як захід «здійснення
аудіофіксації засідань конкурсної комісії». Однак цей захід не спрямований на
усунення чинника ризику, ідентифікованого як «відсутність у нормативних
документах, які регулюють проведення відбору, механізму повідомлення про
конфлікт інтересів».

Для усунення корупційного ризику № 13 передбачено як захід
«оприлюднення та регулярне оновлення переліків 1-го та 2-го типів». Однак цей
захід не спрямований на усунення чинника ризику, ідентифікованого як
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«відсутність єдиного переліку майна комунальної власності територіальної
громади міста Києва, яке може бути передано в оренду».

Для усунення корупційного ризику № 16 передбачено як захід
«формування орендодавцями реєстрів організацій, які отримували приміщення в
оренду без проведення аукціону». Однак цей захід не спрямований на усунення
чинника ризику, ідентифікованого як «відсутність порядку обліку періодичності
надання майна територіальної громади міста Києва в оренду».

Для усунення корупційного ризику № 19 передбачено як захід
«запровадження звітування про використання майна». Однак цей захід не
спрямований на усунення чинника ризику, ідентифікованого як «відсутність
законодавчого регулювання питань контролю за використанням майна».

Для усунення корупційного ризику № 22 передбачено як захід
«проведення нарад з банками-партнерами та уповноваженими банками». Однак
цей захід не спрямований на усунення чинника ризику, ідентифікованого як
«недостатнє врегулювання питань наявності у суб'єкта малого та середнього
підприємництва декількох основних видів діяльності, для одного з яких не може
бути надана фінансово-кредитна підтримка».

Для усунення корупційного ризику № 29 передбачено як захід
«розроблення пам'ятки про персональну відповідальність». Однак цей захід не
спрямований на усунення чинника ризику, ідентифікованого як «можливість
посадової особи одноособово готувати проекти рішень».

Для усунення корупційного ризику № 37 передбачено як захід
«періодичний фактичний контроль та огляд виконаних робіт на об'єктах на
відповідність роботам, зазначених в актах виконаних робіт». Однак цей захід не
спрямований на усунення чинника ризику, ідентифікованого як «недостатня
урегульованість на законодавчому рівні питання специфіки проведення робіт на
об'єктах закладів культури».

Для усунення корупційного ризику № 40 передбачено як заходи:
«детальне документування процесу ухвалення рішень», «встановлення
персональної відповідальності за неналежне виконання обов'язків»,
«забезпечення обов'язковості проведення службових розслідувань (перевірок) за
кожним фактом ймовірних корупційних дій». Однак ці заходи не спрямовані на
усунення чинника ризику, ідентифікованого як «можливість посадових осіб
структурних підрозділів КМДА, РДА в одноособовому прийнятті рішення щодо
проведення закупівель майна».

Для усунення корупційного ризику № 41 передбачено як захід
«узагальнення відомостей щодо видів та об'ємів закупівель товарів, послуг,
підготовка узагальненого плану закупівель». Однак цей захід не спрямований на
усунення чинника ризику, ідентифікованого як «можливість одноосібного
прийняття працівниками структурних підрозділів КМДА, РДА рішень про
проведення додаткових закупівель».

Для усунення корупційного ризику № 82 передбачено як захід
«включення до програми планових внутрішніх аудитів питання перевірки
фінансування заходів під час реалізації проектів,, що реалізуються за рахунок
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коштів бюджету міста Києва». Однак цей захід не спрямований на усунення
чинника ризику, ідентифікованого як «можливість одноособового прийняття
рішення щодо визначення молодіжного проекту, що реалізується за рахунок
коштів бюджету міста Києва».

Для усунення корупційного ризику № 83 передбачено як захід
«розроблення розпорядчого акту щодо визначення переліку витрат та системи
моніторингу цін». Однак цей захід не спрямований на усунення чинника ризику,
ідентифікованого як «можливість одноособового прийняття рішення про
встановлення обсягів фінансування».

Крім того, для усунення корупційних ризиків №№ 50 - 54, 60,
62 - 64, 66 - 74, 80, 81 передбачено як захід «відокремлений розгляд
проектів/документів». Однак цей захід не спрямований на усунення чинника цих
ризиків, ідентифікованого як «можливість одноособового прийняття рішення».

Вказане порушує вимоги абз. З п. 9 розділу II «Поряду підготовки,
подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з
питань запобігання корупції та здійснення їх погодження», затвердженого
рішення НАЗК від 08.12.2017 № 1379, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 22.01.2018 за № 87/31539 (далі – Порядку), відповідно до якого заходи,
що закріплюються у звіті за результатами оцінки корупційних ризиків у
діяльності органу влади, мають бути достатніми для усунення або мінімізації
умов (причин) виникнення таких ризиків.

Запропоновані заходи з усунення (мінімізації) корупційних ризиків є
існуючими заходами контролю.

Відповідно до абз. 4 п. 9 розділу II Порядку закріплення існуючих заходів
контролю як заходів із усунення корупційних ризиків у антикорупційній
програмі не допускається.

Всупереч цьому для усунення корупційного ризику № 5 запропоновано
існуючі заходи контролю «розробка та затвердження Програми забезпечення та
підвищення якості внутрішнього контролю аудиту, оцінка виконання програми
керівництвом Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту», які
передбачені Стандартами внутрішнього аудиту, затвердженими наказом
Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247, і Порядком здійснення
внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001.

Враховуючи вказане, просимо структурні підрозділи виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районні в
місті Києві державні адміністрації виправити недоліки та зауваження, що вказані
НАЗК (додаток №3), та подати до управління з питань запобігання та виявлення
корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) інформацію щодо корупційних ризиків та заходів щодо
їх усунення для подальшого опрацювання та узагальнення.

За результатами опрацювання заповнити таблиці:
Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0087-18#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0087-18#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0087-18#n13
http://wiki.1551.gov.ua/pages/viewpage.action?pageId=3507159
http://wiki.1551.gov.ua/pages/viewpage.action?pageId=3507159
http://wiki.1551.gov.ua/pages/viewpage.action?pageId=3507159
http://wiki.1551.gov.ua/pages/viewpage.action?pageId=3507159
http://wiki.1551.gov.ua/pages/viewpage.action?pageId=3507159
http://wiki.1551.gov.ua/pages/viewpage.action?pageId=3507159
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чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного
правопорушення чи правопорушення пов’язаного з корупцією (додаток №1);

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи,
відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси (додаток № 2).

У зв’язку зі стислими термінами для опрацювання Антикорупційної
програми просимо інформацію надати у вигляді таблиці в форматі Word в
термін до 10.02.2022 з обов'язковою позначкою «На ознайомлення» начальника
управління  з  питань запобігання та виявлення корупції Красюка С.Й.

Додатки:

1.Таблиця «Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), чинників корупційних ризиків та можливих наслідків
корупційного правопорушення чи правопорушення пов’язаного з корупцією» на
1 арк. в 1 прим.

2.Таблиця «Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи,
відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси» на 1 арк.    в 1 прим.

3. Таблиця «Інформація про стан виконання антикорупційної програми
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) на 2021-2023 роки» на 133 арк. в 1 прим.

Начальник                                                                                        Сергій КРАСЮК
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